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Skapa direktlänkar från meny –> extern adress
Som exempel skapar vi en direktlänk från menyn till ”Landet runt Dalarna”

1. Skapa en ny artikelsida – ”Landet runt – Dalarna”

2. Klicka på ”Alla egenskaper” längst upp i högra hörnet

3. Klicka på Inställningar

4. Klicka på Genväg, Ingen genväg, Hantera



5. klicka på pilen genväg till sida på en annan webbplats

6. Kopiera och klistra in webbadressen från den sida du vill komma till

7. Välj Öppna i: Öppna länken i ett nytt fönster

8. Publicera sidan (Sidan öppnas felaktigt i samma fönster f.n)
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• I vissa fall kan man få följande meddelande, menylänken fungerar dock ändå.
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Uppdatering av länkadress

• Klicka på ”Alla egenskaper” längst upp i högra hörnet

• Klicka på ”Inställningar” och ”Hantera” (Genväg till sida på en annan 
webbplats) Se bild.

• Ändra extern länk och Spara. Publisera.
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Skapa direktlänkar från meny –> .pdf

 Klicka på den menyrubrik du vill skapa länk från

 Skriv in text du vill länka från i brödtext

 Ladda upp dokumentet (.pdf) till ImageVault/Media/”För denna sida” 
genom att klicka på ” Ladda upp filer genom att släppa dem här ..Ladda upp filer genom att släppa dem här ..” 
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 Markera den text du vill länka från och klicka på ”Infoga/redigera länk”

 Klicka på ”Media” och välj dokument du vill länka till. Publicera.

 Klicka på ”Visa på webbplats” och kopiera länkadress genom att hålla 
muspekare över texten, högerklicka och välja ”Kopiera länkadress”

6 (9)



 Gå tillbaka till redigeringsläge (Klicka på ”Episerver” längst upp till höger)

 Klicka på de tre strecken i rutan uppe till höger så du kommer till ”Alla 
egenskaper”.

 Klicka på ”Inställningar” som står till höger om ”Innehåll” och ”Metadata”.

 Klicka på ”Hantera” längs ned efter ”Genväg”.

 Klicka på pilen och därefter på ”Genväg till sida på annan webbplats”.

 Välj ”Öppna i nytt fönster”

 Klistra in den adress som du har tagit fram

 Klicka på ”Spara”, Publicera
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Uppdatering av dokument

Ändra inte filnamn vid uppdatering av dokument utan enbart rev. läge i själva 
dokumentet. Då behöver man bara ersätta befintligt dokument då man laddar upp det
reviderade dokumentet och inte göra om hela föregående procedur.

• Klicka på dokumentet du vill revidera i vänstra kolumnen

• I högra kolumnen, Klicka på ”Media”, ”För denna sida” och Ladda upp 
filer …

• Ladda upp fil och välj ”Ersätt fil”. Publisera

För att se att det blivit rätt kan man klicka på ”Visa på webbplats” och där 
uppdatera sidan.

  

Tillbaka till huvudmeny
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https://www.spf.se/latepi-dala
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